PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
2101/222/§5A/2021

Číslo prohlášení:
Typové označení :

DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ PREFABRIKOVANÉ STAVEBNÍ
SESTAVY - STĚNOVÉ PANELY A STROPNÍ PANELY

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 13 NV
č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, NV č. 312/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Výrobce :

KASPER CZ s.r.o., Ječná 550, 541 03 Trutnov 3
Česká republika
IČO: 25 27 78 39

prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek: DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ a ROUBENÉ
PREFABRIKOVANÉ STAVEBNÍ SESTAVY (stěnové a stropní a střešní panely) splňuje požadavky
podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů konkretizované STO 2101/19
vydané dne 28.6.2019 a je za podmínek určeného použití bezpečný.
Název výrobku :

Dřevěné rámové prefabrikované stavební sestavy
• stěnové panely
• stropní panely

Způsob použití :
Dřevěné rámové prefabrikované stavební sestavy - stěnové panely a stropní panely jsou určené
především pro vytvoření nosné kostry obvodových a vnitřních stěn a stropů, které zvyšují statickou
tuhost celého objektu.
Prefabrikované dřevěné sestavy jsou dílčí součástí celkové skladby vrstvené konstrukce a splňují
požadavky, které jsou předepsané v certifikovaných výsledných skladbách, které specifikuje generální
projektant stavby.
Podklady k prohlášení výrobce :
Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 (certifikace výrobku) nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
autorizovanou osobou č. 222 - Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským, Praha, s. p., Na
Florenci 7 - 9, 111 71 Praha 1, IČO: 00 01 41 25, která o svém nálezu vydala :
•

•

•
•
•
•

Stavební technické osvědčení STO-2101/19 ze dne 28.6.2019 s tříletou platností, kterým
autorizovaná osoba osvědčuje údaje o technických vlastnostech výrobku, jejich úrovních a
postupech jejich zjišťování.
Protokol o certifikaci výrobku PCV-2101/19 ze dne 28.6.2019 s tříletou platností, kterým
autorizovaná osoba osvědčuje shodu vlastností certifikovaného výrobku se základními
požadavky přílohy č.1 nařízení vlády č.163/2002 Sb.
Certifikát výrobku č.2101/222/§5a/2019 ze dne 28.6.2019 s tříletou platností.
Protokol o posouzení výsledků zkoušky PVZ-2101-19 ze dne 28.6.2019
Protokol o posouzení systému řízení výroby, kontroly výrobků PSRV-2101/19 ze dne
28.6.2019
Zpráva o dohledu ZD-2101/21 ze dne 26.7.2021

V Trutnově, dne 17.8.2021

ing. David Kasper, jednatel společnosti

